
8/7/17, 12:02 PMصدام الجميلي يعرض "حياة يومية" في عّمان

Page 1 of 2https://www.iraqhurr.org/a/24972965.html

logo-print

ثقافة وفن
صدام الجمیلي یعرض "حیاة

یومیة" في عّمان
نیسان ٣٠,
٢٠١٣

فائقة رسول
سرحان

یحتضن غالیري االورفلي في العاصمة االردنیة عّمان معرضاً
إشتمل على 35 لوحة وعمالً نحتیا بعنوان "حیاة یومیة" للفنان

التشكیلي صدام الجمیلي.

ویقول الجمیلي ان معظم االعمال جسدت حالة الشعور بالقلق
والضیاع التي یعاني منھا االنسان في ظل االوضاع الراھنة
التي یشھدھا العالم العربي، مضیفاً في حدیث الذاعة العراق

الحر:
"ھناك مفارقة بین عنوان المعرض ومضامین لوحاتي التي ال

تشیر الى حیاة یومیة بالمعنى الدقیق للكلمة، بل الى حیاة
إفتراضیة فیھا كائنات غریبة تحیط بنا ال نعرف ھویتھا

وشكلھا، تقلقنا نحاورھا وتحاورنا ونحاول فھمھا، غیر اننا
نعجز عن ذلك".

وأشار الجمیلي الى ان أبرز ما یمیز معرضھ عن الذي سبقھ
وحمل عنوان "أغنیات منزلیة"، ھو ان البعد الفلسفي فیھ كان
أعمق، فضالً عن إستخدامھ تقنیات مختلفة في اللوحة، ذلك انھ

ال یعول كثیرا على مضمون العمل الفني وانما على بنائھ
الجمالي.
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الى ذلك وصف الفنان التشكیلي
ابراھیم العبدلي تجربة الفنان

صدام الجمیلي بانھا من التجارب الجمیلة، ذلك انھ جسد بشكل
یختلف عن أقرانھ من الفنانین معاناة االنسان. واضاف ان

معرض الفنان الجمیلي ھذا یعد من المعارض الناجحة والمھمة
التي شھدتھا العاصمة االردنیة عمان خالل ھذه الفترة، خاصة
وان اقامة المعرض تزامنت مع االحداث المؤسفة التي یمر بھا

العراق حالیاً.

من جھتھ یرى الباحث االثاري
سالم طھ ان أعمال صدام الجمیلي تستفز المشاھد حیث تمثل
كل لوحة قصة، غیر ان ھناك قاسماً مشتركاً بینھا، اال وھو
وجود ھذا الكائن الغریب الذي ھو أشبھ بالحیوان ربما أراد

الجمیلي بھ أبراز الصفات الحیوانیة لغریزیة عند البشر.

یشار الى أن الفنان صدام الجمیلي من موالید البصرة عام
1974 ودرس الفن فیھا، وعمل تدریسیاً في كلیة الفنون
الجمیلة بجامعة البصرة، وشارك في العدید من المعرض

الجماعیة التي اقیمت داخل العراق وخارجھ، وصدر لھ كتاب
فني بعنوان "فاعلیة الخطاب الجمالي: تطبیقات في التشكیل
العراقي"، كما سیصدر لھ قریبا كتاب بعنوان "انفتاح النص

البَصري" دراسة في تداخل الفنون التشكیلیة.


